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 مجرتم راتفگشیپ
 
 رواشم صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین

 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف
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 مجنپ و تسیب لصف 
 بلاطم ٔھصالخ

 
 ،لاح نیا اب .میا هدرک یحیسم یناحور بتکم بناوج کیاکی ھب رفس .میا هدرک یط ار یدایز هار
 یم یسراو رتشیب ار یا ھبنج رھ و مھد ھمادا متساوخ یم یلیخ .میا ھتفرگ هدیدان ار یدایز رادقم
 یحیسم ٔهرواشم اب ار اھ نآ ٔھطبار و هدرک زاب رتشیب ار یناحور یاھ دامن زا یئاھتمسق ،مدرک
 اج نیا رد نا یاج اما .هریغ و ،متخادرپ یم یزاسکاپ زا رگید یاھ تمسق ھب ،مدومن یم یسررب
 .هدش ینالوط یفاک ردقب باتک .دشاب یمن
 ھتشاد رتقیمع یسررب ھب زاین ھک هدوب یدایز جایتحا زا یناشن ما .هد ھک یعس ،هار رس ات رس رد
 نارواشم حیسم یسیع دنوادخ ھک تسا نیا نم دیما .)١(یحیسم ٔهرواشم صوصخ ردً اصوصخ ،تسا
 ٔھنیمز ات دننک رشتنم نابز یسراف نارادنامیا صوصخ رد یئاھ تشادرب دنک تیادھ ار ینابز یسراف
 نابز یسراف یسیع یاسیلک سرتسد رد ار نابز یسراف تعامج یاھ زاین و لئاسم لیلحت و دروآرب
 یئاج ھب ناتسکیجات ای ،ناریا یاسیلک تسا دوز زونھ ھک دشاب نیا رب روصت تسا نکمم .دھدب رارق
 حیحص ھک یتروإ رد یلو ،تسا یھابتشا ٔهدیقع ھتبلا .دنشاب ھتشاد یحیسم ٔهرواشم ھب زاین ھک دنسرب
 نایحیسم یارب نآ جایتحا منک رکف ،دیا یدنارذگ باتک نیا ندناوخ رد تقو دح نیا ھب ات رگا ،دوب مھ
 زاین نانابز یسراف یاسیلک رد ھک تساادخ مالک یلمع بتکم راشتنا .دشاب هدش راکشآ نابز یسراف

 .دراد نآ ھب یتایح
 یم مھ رد و مھ اب یگناگادخ و تقیقح مھدب ناشن ھک هدوب نیا رگید زیچ رھ زا رتالاب دروم کی
 تقیقح نودب ار یگناگادخ ناوت یم ھن و تشاد تسد رد یگناگادخ نودب ار تقیقح ناوت یمن .دنشاب
 شھار ،دننکب نایضاقتم ھب یگرزب تمدخ دنھاوخ یم یحیسم نارواشم رگا .دروآ تسدب )ادخ(
 .دندرگب یرتشیب کیرش ادخ میظع ضیف رد و دنھد ھمادا هار نیا رد ھک تسا نیامھ
 میوگب دیاب اما ؛دوب یلکشم و عیسو راک .دومن دھاوخ صخشم هدنیآ مدش قفوم هار نیا رد هزادنا ھچ ات
 تالکشم و لئاسم لح یارب ادخ مالک زا هدافتسا موزل و تیمحا مراودیما .دوب دیفم رایسب نم یارب ھک
 منک یم بجعت ،یحیسم ٔهرواشم رد زارد نایلاس تمدخ و سیردت زا سپ .دشاب هدش مھارف نایحیسم
 افتکا  مالک ٔھعلاطم و ھبنشکی یاھ سیورس رب ھیکت ،)نابز یسرافً اصوصخ( ایند یاھ اسیلک روطچ
 رتشیب ھک( دنروآ یور دشاب یم تسد رد یمومع دیارج رد ھچنآ ھب ،موزل تروص رد و دننک یم
 باتک نیا نتشون رد نم ٔھعلاطم ھچنآ .ھعماج نارگ ھناسفا یاھ ھتشون ای بحاذم ،یسانشناور لماش
 :هداد نم ھب

 دروآ تسدب ار دراد یحیسم ٔهرواشم اب مالک ھک یطبر ھیاب فلا یتح ھتسناوتن لاحب ات سکچیھ .١
 .مرمع رخآ ات - تسا شیپ رد یرتشیب یاھ راک نم یارب .)نم هدوخ نوچمح(
 .تسا نامز نیا تالکشم و لئاسم ھب طوبرمً الماک یحیسم ٔهرواشم ھب طوبرم تایآ .٢
 یگدنز ؛دشاب هدوب ناج ھب و کشخ درادن موزل ، Systematic Theology یناحور بتکم ٔھناماس .٣
 .دراد نآ رب ھیکت ادخ نادنزرف

 .نآ زا جراخ ھن - دھد یم تکرب ار ام ،تسا یراج شمالک رد ھک دوخ تقیقح طسوت امب ادخ .۴
 یم ادیپ اج نیمھ رد - میراد زاین دبع ات ای - میراد زاین یگناگادوخ و یگدنز یارب ام ھچنآ رھ .۵
 .میرادب رصقم میناوت یم ار دوخ اھنت ،مینک راک ھچ میناد یمن رگا .دش
 

 ات رگا !دینکن فقوت اجنیا .منکب ادخ یناحور بتکم ٔھعلاطم ھب قیوشت ار امش هرابود دیراذگب لاح
 دوخ رد یرتشیب رایسب شناد و تاعالطا مھدب نانیمطا دیراذگب ،دیا ھتشادرب کمک و علطم اجنیا
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 .یگدنز و تقیقح ود رھ یارب ینعی ،دینک ھعلاطم راتفر و راکفا روحم رد ارنآ ھنازور .تسادخ مالک
 .یقیقح یحیسم رواشم یارب مزال تسیتشادرب و کاروخ نیا
 
 
 
 
 
 
 

 بلاطم ٔھصالخ سیون ریز
 
 یئاھ تشادرب دنک تیادھ ار ینابز یسراف نارواشم حیسم یسیع دنوادخ ھک تسا نیا نم دیما )١(

 یاھ زاین و لئاسم لیلحت و دروآرب ٔھنیمز ات دننک رشتنم نابز یسراف نارادنامیا صوصخ رد
 روصت تسا نکمم .دھدب رارق نابز یسراف یسیع یاسیلک سرتسد رد ار نابز یسراف تعامج
 ٔهرواشم ھب زاین ھک دنسرب یئاج ھب ناتسکیجات ای ،ناریا یاسیلک تسا دوز زونھ ھک دشاب نیا رب
 نیا ھب ات رگا ،دوب مھ حیحص ھک یتروإ رد یلو ،تسا یھابتشا ٔهدیقع ھتبلا .دنشاب ھتشاد یحیسم
 نابز یسراف نایحیسم یارب نآ جایتحا منک رکف ،دیا یدنارذگ باتک نیا ندناوخ رد تقو دح
 ھب یتایح زاین نانابز یسراف یاسیلک رد ھک تساادخ مالک یلمع بتکم راشتنا .دشاب هدش راکشآ
 .دراد نآ

 


